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แบบฟอร์ม 1 
แบบเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน 
กระบวนการท างาน 

 
ส่วนที่ 1 (เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 
 
 

*หมายเหตุ: กรณีที่ผลงานผ่านเกณฑ์และได้รับเงินรางวัล คณะฯ จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินเดือนผ่านทางรหัสบุคคลที่
ท่านได้ให้ไว้ โดยขอให้ระบุตัวแทนการรับเงินเพียง ๑ ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลงานใหม ่
 ผลงานเดิมต่อยอด/ขยายผล   
(พัฒนา ปรับปรุง) 

ส าหรับงานพัฒนาคุณภาพงาน 
เลขท่ีกลุ่ม…….……./………. 
วันลงทะเบียน.......................... 

การเผยแพร่ผลงานในทุกรูปแบบ 
 อนุญาต 
 ไม่อนุญาต 
 

สถานภาพกลุ่ม 
  เร่ิมกิจกรรมคร้ังแรก 
  กลุ่มกิจกรรมต่อยอด เร่ืองท่ี......./...  
   ผลงานเร่ืองน้ีเคยส่งประกวด 
        และท่ีได้รับรางวัลมาแล้ว
จาก…………………………………… 

ไมต่้องการต่อยอดผลงานเป็น R2R 

ต้องการต่อยอดผลงานเป็น R2R   ( ระบุ ประเภทของโครงการวิจัย) 
      ระบบบริการสุขภาพ   งานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
      การสร้างเสริมสุขภาพ  การศึกษา 
      วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 
      งานบริหารและธุรการ    อื่นๆ.......................................... 

ชื่อกลุ่ม ลดเวลารอนัดคิวผ่าตัด     

 รหัส ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน เบอร์ภายใน เบอร์มือถือ 

หัวหน้ากลุ่ม 002469 น.ส.บุญเรียง พิสมัย SDRP 69483 0873361010 

สมาชิกกลุ่ม 004814 น.ส.กุสุมาลย์ อุทัยศิลป ์ SDRP   

 001958 จิราภรณ ์รวิพิสุทธิ ์ SDRP   

 005029   นางนาฎอนงค ์ อรุณวลิัย   SDRP   

ผู้ประสานงานกลุ่ม    
Email address  

น.ส.บุญเรียง พิสมัย 
bunriangpit@gmail.com 

   

Facilitatorของทีม คุณวันทนา วีระถาวร/ ผศ.นพ.ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร  คุณทิพวรรณ ไตรตลิานันท ์  

*ชื่อตัวแทนรับเงนิ  002469 น.ส.บุญเรียง พิสมัย    

      

สรุปปัญหาเชื่อมโยงสอดคล้องกบัข้อใด 
ด้านคลินิก 
(Clinical) 

 Safe Surgery  Patient Care Process 
 Infection Control  Line , Tube & Catheter 
 Medication Safety  Emergency Response 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................ 

ด้านสนับสนุน 
(Non Clinical) 

 ความปลอดภัย  
      [Safety] 

 คุณภาพ / สิ่งสูญเปล่า  
      [Quality (waste)*] 

 ต้นทุน / ความคุ้มค่า  
      [Cost] 

 ลดรอบเวลาการท างาน / การส่งมอบ    
      [Delivery] 
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ส่วนที่ 2      
ชื่อเร่ือง / โครงการ ลดเวลารอนัดคิวผ่าตัด 
1. หลักการและเหตุผล ความส าคัญของปัญหา (ความเป็นมาของโครงการ)   

กระบวนการนัดคิวผ่าตัดของหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลกรรมกระดูก เมื่ออาจารย์เจ้าของไข้ มีแผนการรักษาโดย
การผ่าตัด อาจารย์จะส่งผู้ป่วยไปพบ Resident ฟังเตียงประจ าสายเพื่อลงคิวผ่าตัด โดย Resident ฟังเตียงจะลง ระบุวันผ่าตัด
ให้ แต่พบปัญหาเน่ืองจากผู้ป่วยมีจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีกรณีผู้ป่วยจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องแทรกคิวผ่าตัด เช่น 
ผู้ป่วยมะเร็งกระดูก /อุบัติเหตุ/ติดเชื้อที่กระดูก เป็นต้น ท าให้แพทย์จ าเป็นต้องแทรกคิว ส่งผลให้ผู้ที่มีนัดอยู่ในตารางผ่าตัด
เดิมต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไป พบปัญหา คือ Resident ฟังเตียงมีความยากล าบากในการก าหนดวันผ่าตัดใหม่ให้กับผู้ป่วย
ที่ถูกเลื่อน เนื่องจากตารางผ่าตัดมีชื่อของผู้ป่วยรายอ่ืนลงไว้อยู่แล้ว ทางแพทย์และหน่วยตรวจจึงปรับปรุงการนัดคิวผ่าตัด
คร้ังแรกเพื่อแก้ไขปัญหาการเลื่อนผ่าตัดและการก าหนดวันผ่าตัดใหม่ให้ผู้ป่วย โดยวิธียังไม่ระบุวันผ่าตัด แต่จะให้ล าดับคิว
ผ่าตัดให้ผู้ป่วยไว้ และประมาณ 1 เดือนก่อนผ่าตัด แพทย์จะโทรศัพท์ไปตามผู้ป่วยเพื่อให้มาเจาะเลือด/ประเมินก่อนผ่าตัด 
ปัญหาที่พบ คือ Resident ฟังเตียงในแต่ละสายมีภาระงานมาก ได้แก่   

1) ตรวจผู้ป่วยฟังตียง ก่อนผ่าตัด 
2) ตรวจผูป้่วยฟังผลเลือดก่อนผ่าตัด 
3) การ Set OR หรือ ลงคิวผ่าตัดให้ผู้ป่วยที่อาจารย์ประจ าสายส่งมาเข้าคิวผ่าตัดเพิ่ม  

ล าดับการตรวจผู้ป่วยของ Resident ฟังเตียง จะตรวจผู้ป่วยที่นัดมาฟังเตียง (ก าหนดวันนอน รพ.เพื่อ
ผ่าตัด) ใช้เวลา 20-30 นาที/คน ต่อด้วย ตรวจผู้ป่วยฟังผลเลือดก่อนผ่าตัดที่จะผ่าตัดภายในเดือนนั้นๆ ใช้เวลาประมาณ 10-
20 นาที/คน แล้วถึงจะตรวจผู้ป่วยที่อาจารย์ประจ าสายส่งมานัดคิวผ่าตัดโดยบันทึกในสมุดคิวผ่าตัดของอาจารย์แพทย์แต่
ละท่าน เขียน ค าสั่ง Lab ที่ต้องการให้เจาะ หลังจากนั้นพยาบาลก็จะให้ค าแนะน าและออกบัตรนัดคิวผ่าตัดแตย่ังไม่ระบุวัน
ผ่าตัดโดยแจ้งว่าจะแพทย์จะโทรศัพท์ไปแจ้งประมาณ 1 เดือนก่อนผ่าตัด จากการเรียงล าดับการตรวจนี้พบว่าผู้ป่วยที่รอลง
คิวผ่าตัดต้องรอนาน เกิดข้อร้องเรียนจากผู้ป่วยที่มารอ Set OR ว่ารอ 1-6 ชั่วโมง โดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 

จากการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน และพยาบาล เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหานี้ร่วมกัน ทุกฝ่ายเห็นควรจัดท าโครงการ “พัฒนาระบบบริการ ลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยที่รอนัดคิวผ่าตัด” โดย
น าร่องในทีมอาจารย์แพทย์สาย SPORT รายที่ไม่เร่งด่วน 

 
 

2. กรอบแนวคิด หรือ การวิเคราะห์สาเหตุ (Root cause analysis)   
 ใช้แนวคิด Lean Management มาวิเคราะห์ หาจุดกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่า (Waste) ในระบบการรอนัด

ผ่าตัด พบว่า การรอคอยพบ Resident เพื่อลงคิวผ่าตัดต้องเสียเวลารอนาน และเมื่อพบแพทย์แล้ว ก็ยังไม่ได้
รับทราบวันผ่าตัด จะทราบแต่เลขคิวผ่าตัด จึงปรับปรุงกระบวนการนัดคิวผ่าตัด  
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2.1 กระบวนการท างาน (Workflow)   

กระบวนการนัดคิวผ่าตัดกอ่นการปรับปรงุ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาท่ีพบ คือ  
Resident ฟังเตียงในแต่ละสายมีภาระงานมาก ได้แก่  เมื่ออาจารย์จะส่งผู้ป่วยไปพบ Resident ฟังเตียงประจ า

สายเพื่อลงคิวผ่าตัด โดย Resident ฟังเตียงจะลง ระบุวันผ่าตัดให้ แต่พบปัญหาเน่ืองจากผู้ป่วยมากขึ้นเร่ือย และเมื่อมีกรณี
ผู้ป่วยจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องแทรกคิวผ่า เช่น ผู้ป่วยมะเร็งกระดูก /ผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ผู้ป่วยติดเชื้อที่กระดูก ผู้ป่วยเหล่านี้ต้อง
แทรกคิวผ่า และต้องเลื่อนผู้ที่มีนัดอยู่ในตารางผ่าตัดเดิมออกไป แค่เกิดพบปัญหา คือ Resident ฟังเตียงมีความยากล าบาก
ในการหาวันผ่าใหม่ให้กับผู้ป่วยที่ถูกเลื่อน เน่ืองจากตารางผ่าตัดมีชื่อของผู้ป่วยรายอ่ืนลงไว้อยู่แล้ว ทางแพทย์และหน่วย
ตรวจจึงปรับปรุงการนัดคิวผ่าตัดคร้ังแรก เพื่อแก้ไขปัญหาการเลื่อนผ่าตัดและการหาวันผ่าตัดให้ผู้ป่วยใหม่ โดยวิธียังไม่
ระบุวันผ่า โดยแจ้งว่าจะแพทย์จะโทรไปตามเมื่อใกล้ถึงวันผ่าตัด ประมาณ 1 เดือนก่อนผ่าตัด แต่ผู้ป่วยที่รอลงคิวผ่าตัด
ยังคงต้องลงคิวนาน เกิดข้อร้องเรียนจากผู้ป่วยที่มารอ Set OR ว่ารอนาน 

 

อาจารย์แพทย์ มแีผนการรักษา
โดยการผ่าตัด 

 

พบ Resident เพื่อ 
1. ระบุวันผ่าตดั ลงในสมุดนัดคิวผ่าตัด 

2. ก าหนดวันเจาะเลือด 

3. เขียน เอกสาร ใบ Set OR, Order Lab เตรียมไว้ (เจาะ
เลือดเช้าวันฟังผลเลือด) ,ใบ ยินยอมเจาะ  HIV , ใบpre-op 

screening เพื่อconsult med/วิสัญญีแพทย์ 
 

พบพยาบาล ให้ค าแนะน าเตรียมผา่ตัด /
ด าเนินการตรวจเช็คความเรียบร้อยของการ
ลงคิวและเอกสาร 

ก าหนดวันนัดใหผู้้ป่วย 
- วันนัดเจาะเลือด investigate อื่น พร้อมพบแพทย์ฟังผล (ก่อนฟังเตียง ประมาณ 1 เดือน) 
- วันนัดฟังเตียง ตรวจร่างกาย ก าหนดวันนอน รพ.เพื่อผ่าตัด 

กลับบ้าน 
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2.2 การวิเคราะห์ปัญหาของโครงการ  

โดยใช้แผนภูมิก้างปลา สาเหตุท่ีผู้ป่วยเสียเวลาในการรอลงคิวผ่าตัดเป็นเวลานาน 
 

 
 
 
                มีจ านวนผู้ปว่ยมาก                                                          ต้องเตรียมเอกสารหลาย
อย่าง 
 

                  มีประชุม ภาระงานมาก 

        conferenceกับอจ. 
                                                                               มีภาระงานมาก ต้องรอพบแพทย์เพื่อ 

                                                                                                                                                                 ลงตารางผา่ตดัก่อน  

                               ต้องจัดตารางผ่าตัด      ความเร่งรีบ 

                                 ตามความเร่งด่วน                                                ในการท างาน  

                                                                  
                          
                                                                                                              ความเบื่อหน่ายและ 
                       เม่ืออจ.แพทย์ มีค าส่ังผ่าตัด                               ไม่พอใจในการรอคอย                                
                    จงึส่งผู้ปว่ยมานดัผา่ตดักับ Resident                                                             

                                                          ผู้ป่วยต้องรอพบแพทย์                                        ผู้ป่วยที่มาลงตารางผ่าตัดเป็น 

        ผู้ป่วยต้องรอแพทย์ออก ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมาย
ล่วงหน้า                                                                                                                                              

           ค าส่ังตรวจเลือดก่อน                                                  ผู้ปว่ยมีจ านวนมาก                                                                             
                                                                  การลงควิผา่ตดัเปน็  

                                                            ล าดบัสุดทา้ยของการฟังเตียง   

  

                                  

ผู้ป่วยเสียเวลาในการ
รอลงคิวผ่าตัดเป็น
เวลานาน 

แพทย์ 
(Resident ) 

พยาบาล 

ขั้นตอนในการ 
ลงคิวผ่าตัด 

ผู้ป่วย 

 
 
 

3. วัตถุประสงค์และกระบวนการปรับปรุง 
3.1 วัตถุประสงค์  

1) เพื่อลดระยะเวลารอคอยการนัดคิวผ่าตัดของผู้ป่วย 
2) เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการนัดผ่าตัด 
3) เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ไม่ต้องรอนัดคิวผ่าตัด โดยไม่มีข้อร้องเรียนจากการรอลงคิวผ่าตัด 
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4) ความพึงพอใจของ Resident ฟังเตียง ลดภาระของ Resident ฟังเตียง 
 

3.2 กระบวนการปรับปรุง  / วิธีการแก้ไขปรับปรุง  
-ประชุมร่วมกันในทีมท้ังอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน พยาบาล เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข 
ก่อนการปรับปรุง ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 ปรับปรุง ครั้งท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์แพทย์ มี
แผนการรักษาโดย

การผ่าตัด 

 

อาจารย์แพทย์ มี
แผนการรักษาโดย
การผ่าตัด 

อาจารย์แพทย์ มีแผนการรักษา
โดยการผ่าตัด 

1.เขียน Order Lab ไว้ให้ 
และปรับการใชเ้อกสาร Order 

Lab Protocol และใบ ยินยอม
เจาะ  HIV  

พบ Resident 

1. ก าหนดวันผ่าตัด 

2. ก าหนดวันเจาะเลือด 

3. เขียน Order Lab 

 

พบ Resident 

1. ลงชื่อผู้ป่วยไว้ในสมุดคิว แต่
ยังไม่ระบุวันผ่าตัด รอโทรแจ้ง 
2.เขียน Order Lab ไว้ 
 3. รอโทรแจง้วันเจาะเลือด  
 

 

 

พบพยาบาล 

1. ลงชื่อผู้ป่วยไว้ในสมุดคิว และแจ้ง
ให้ทราบว่า รอ Resident โทรแจ้ง
วันเจาะเลือด และวันผ่าตัด 
2. พบพยาบาล ให้ค าแนะน า /
ด าเนินการ 
 

พบพยาบาล ให้
ค าแนะน า /ด าเนนิการ 

ออกบัตรนัด 

กลับบ้าน 

พบพยาบาล ให้
ค าแนะน า /ด าเนนิการ 

ออกบัตรนัด 

กลับบ้าน 

ออกบัตรนัด 

กลับบ้าน 
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และหลังจากได้มีการปรุงปรุงคร้ังที่ 2 ได้มีการปรับเอกสารส าหรับการ Set ผ่าตัด จากเดิมใช้เอกสาร 2ใบ คือ 

Progress Note : Set OR และ ใบ Preoperative lab Protocol  โดยปรับใหม่ เป็นใช้เอกสารเพียง 1 ใบ ( Pre-op Lab Protocol 
ของหน่วยตรวจพรีเมี่ยม) ให้เข้ากับหน่วยงาน โดยอาจารย์เจ้าของไข้ ลงรายละเอียดในเอกสารและ  Order Lab ท าให้ผู้ป่วย
ไม่จ าเป็นต้องรอ Order Lab จากแพทย์ประจ าบ้าน พยาบาลสามารถลงคิวผ่าตัดให้ผู้ป่วยได้เลย 

ก่อนการปรุงปรุง หลังการปรุงปรุง 
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4. แผนการด าเนินกิจกรรม (ขั้นตอนการด าเนินการ) กรุณาระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน   

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  (เดือน/ปี)  

ปี 59 ปี 59-
60 

มค.
60 

กพ.
61 

มี.ค
61 

เมย.61 ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมร่วมกันในทีม แพทย์ประจ า
บ้าน พยาบาล เพื่อวิเคราะห์ปัญหา 
และหาแนวทางแก้ไข  

      บุญเรียง , จิราภรณ,์  แพทย ์ 

ด าเนินการตามแผนปรับปรุงครั้งท่ี 1       จิราภรณ,์  แพทย์  

เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลครั้งที่ 1        บญุเรียง ,กสุมุาลย์ 

ประชุมร่วมกันในทีมทั้งอาจารย์
แพทย ์แพทย์ประจ าบ้าน พยาบาล 
เพื่อวิเคราะห์ปัญหา  และหาแนว
ทางแก้ไข ครั้งที่2  

      อ.ชูศักดิ์ ,คุณวันทนา, บุญ
เรียง,พ.ณฐัวฒิุ 

ด าเนินการตามแผนปรับปรุงครั้งท่ี 2       อ.แพทย์ สาย Sport , จิราภรณ์, 
กุสุมาลย,์ นาฏอนงค์ 

เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลครั้งที่ 2       บุญเรียง, กุสุมาลย์ 
  วางแผนงาน    ปฏิบัติจริง 

 5. ตัวชี้วัดผลส าเร็จ/ผลด าเนินโครงการ (ท่ีระบุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในรูปแบบตารางหรือกราฟ)  

 
6. ผลการปรับปรุง / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้น 

เมื่อปรับกระบวนการรอคอยการลงคิวผ่าตัด หลังการปรับปรุง คร้ังที่ 1 ซึ่งแก้ปัญหาการเลื่อนคิวการผ่าตัด
ของแพทย์ได้ แต่ไม่ได้แก้ปัญหาการรอคอยนัดคิวผ่าตัด ผู้ป่วยยังคงต้องรอนานเฉลี่ย 3 ชม. เกิดข้อร้องเรียน และหลังจาก
ได้มีการปรุงปรุงครั้งที่ 2 ได้มีการปรับเอกสารส าหรับการ Set ผ่าตัด  โดยใช้เอกสารในการ Set ผ่าตัด Premium ( Pre-op 
Lab Protocol) มาปรับปรุง ให้เข้ากับหน่วยงานและเหลือเอกสารแค่ใบเดียว (จากเดิม 2 ใบ) และด้วยความร่วมมือของ
อาจารย์แพทย์เจ้าของไข้ชี้แจงรายละเอียดการผ่าตัด, ลงรายละเอียดในเอกสารและ  Order Lab ท าให้ผู้ป่วยไม่จ าเป็นต้องรอ 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลด าเนินการ (เดือน/ ปี) 
ก่อน

ด าเนินการ 
หลัง 

คร้ังที่1 คร้ังที่2 
1) ระยะเวลารอนัดคิวผ่าตัด ( คิดเวลาตั้งแต่เวลาที่ 

print เอกสาร การ Set OR แล้วส่งเอกสารเข้าห้อง 
Set OR จนถึงเวลาลงสถิติการตรวจ ก่อนกลับ
บ้าน) 

< 60 นาที 192 นาที 181 นาที 30.8 นาที 

2) ข้อร้องเรียนในการรอนัดคิวผ่าตัด  0 ครั้ง NA 6 คร้ัง 0 ครั้ง 

3) ความพึงพอใจของ Resident ฟังเตียง > 80 % NA 35 % 91% 
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Order Lab จากแพทย์ประจ าบ้าน พยาบาลสามารถลงคิวผ่าตัดให้ผู้ป่วยได้เลย ผลที่ได้จากการปรับปรุงรอบ 2 ช่วยลด
ระยะเวลารอคอยการลงคิวผ่าตัดได้ชัดเจน รวมถึงสามารถลดขั้นตอนการบริการจาก 5 เหลือ 4 ขั้นตอน 
  
7. การเรียนรู้ท่ีได้รับจากการท าโครงการและการขยายผล    

เมื่อต้องการจะปรับปรุงกระบวนการท างาน การร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการก็จะด าเนินไป
ได้ด้วยดี และวางแผนจะขยายโครงการนี้ให้ครอบคลุมในทุกสายของทีมผ่าตัดทาง Orthopedic ต่อไป  
 
8. การควบคุม / ติดตาม / ประเมินผล / การป้องกันปัญหาเกิดซ้ า    

ติดตามข้อร้องเรียน และข้อแนะน าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
9. โครงการ / กิจกรรม / โอกาสพัฒนาในครั้งต่อไป    

สื่อการสอน/ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคและการเตรียมตัวผ่าตัด 
 
  

                                                                                          ลงชื่อ(หัวหน้ากลุ่ม) ........... ........................... 
                                                                                                               ( น.ส.บุญเรียง พิสมัย ) 

ลงชื่อ(หัวหน้างาน).................................................... 
                                                                                                                 (นางวันทนา วีระถาวร) 
                                                                                              หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์                                                               
วัน / เดือน / ปี  ........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 


